ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ
41-52-H/01 ZAHRADNÍK
Závěry porady zástupců škol a CZVV
Porada se uskutečnila v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) elektronickou formou přes
MS Teams dne 19. ledna 2021.
Zúčastnilo se jí 29 zástupců z 24 škol – přehled je uveden na konci zápisu.
Účast za odd. závěrečné zkoušky:
• Ing. Hana Hušáková, gestor NZZ, vedoucí odd. ZZ
• Mgr. Iva Markéta Galko, editorka ZZ pro obor vzdělání 41-52-H/01 Zahradník
• Ing. Dana Kočková, metodička ZZ
NPI ČR:
• Ing. Karel Opočenský, CSc.

Závěry porady:
Písemná zkouška – banka úkolů/otázek

•

Označení úkolu pro žáka: Ing. Aleš Radil, SŠ zahradnická a technická, Litomyšl, navrhl k úkolům
vložit nadpis specifikující název úkolu. Žákům to pomůže k orientaci, čeho se zadání úkolu týká.
Úkoly budou upraveny pro termín JZZZ červen 2021.

•

•

Připomínky k bance úkolů za školní rok 2019/2020: Zástupci škol projednali připomínky
k bance úkolů od Střední zahradnické školy, Ostrava. Některé z připomínek byly rovnou
zapracovány a úkoly podle nich upraveny. Na základně diskuze nad připomínkami zástupci škol
navrhují ve složce Vazačství rozdělit úkoly (U-Y5X; U-Y5P; U-BF4) týkající se Adventu a Vánoc –
pro každou příležitost budou samostatné úkoly.
Obrázky a nákresy v úkolech: Účastníci porady se dále věnovali otázce, zda doplnit grafickou
část do stávajících úkolů v bance, které jsou pouze o textových odpovědích bez názorných
obrázků, a tudíž jsou pro žáky graficky nezajímavé. Porada odsouhlasila doplnění obrázků a
nákresů k těm úkolům, kde to bude vhodné. Obrázky a nákresy doplní zástupci SOŠ Lovosice
(Ing. Hořánková) a SŠ a SOU Praha 9 – Hloubětín (Ing. Pelčáková).
Úkoly budou upraveny pro termín JZZZ červen 2022.

•

Latinské termíny: Zástupci škol diskutovali o tom, zda ve složce Zelinářství bude po žácích
požadováno v rámci odpovědi u otevřených úkolů i latinské názvosloví, když na něj není
požadavek ve znění zadání úkolu.
Závěr: V případě, že ve znění zadání úkolu není výslovně stanoveno, že žák musí uvést i latinské
pojmy, hodnotitel je po žákovi nepožaduje a jejich neuvedení není hodnoceno. Obsah
latinských termínů v bance úkolů zůstává beze změny. Dojte pouze ke grafické úpravě –
latinské názvy budou v textu kurzívou. Kontrolu správnosti grafické úpravy provede Ing.
Pelčáková (SŠ a SOU Praha 9 – Hloubětín).

•

Test: V testu budou u otázek odstraněny otázky formulované záporně („Mezi … nepatří:“).
Bude upraven počet odpovědí na 3 (dosud 4).
Otázky budou upraveny pro termín JZZZ červen 2021.

•

•

Další úpravy úkolů pro JZZZ červen 2021:
a) U-Y7P a U-YH9 – každý úkol bude rozdělen na dva samostatné úkoly – bahenní
rostliny / vodní rostliny (Ing. Pelčáková, SŠ a SOU Praha 9 – Hloubětín);
b) U-BFI – úkol bude upraven tak, aby žák k sobě přiřazoval správné odpovědi (Ing.
Schwarzová, SOŠ Jarov, Praha);
c) U-BPP – během jednání byl dle návrhů zástupců škol upraven úkol tak, že žák odpoví
pouze 3 ze všech možných variant správných odpovědí.
Nové zaměření v bance úkolů: Zástupce Střední vinařské školy, Valtice navrhuje vytvořit úkoly
pro zaměření Zahradník-vinař. Doposud v bance úkolů takové úkoly ani otázky nejsou,
zaměření je ale podchyceno u praktické zkoušky a ústní zkoušky.
Nové zaměření bude pro školní rok 2021/2022.

•

Termín úprav v bance úkolů, které budou platit pro školní rok 2020/2021 – veškeré práce ze
strany autorů i editora musejí být ukončeny k 25. 2. 2021. S každým autorem bude editor
komunikovat individuálně.
Se všemi autory revize bude začátkem února 2021 uzavřena DPP a obdrží přístup do banky
úkolů JZZZ.

Praktická zkouška

•

Zástupci škol upozornili na nesourodost časové dotace u praktické zkoušky (některá témata
jsou pro žáka jednodušší a časové méně náročná a jiná složitější a také časově náročnější).
Navrhují, aby každé téma obsahovalo 2 úkoly (složitější a jednodušší), dále navrhují revizi
praktické zkoušky provést na termín červen 2022. Školy se domluvily na rozdělení prací na
revizi dle konkrétního zaměření oboru.

Přehled zaměření a škol:
Název zaměření
Krajinář

Zahradník

Zahradník-vinohradník

Škola
SOU služeb, Uherský Brod
SŠ zahradnická a technická, Litomyšl
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Střední odborná škola Jarov, Praha 9
SŠ zahradnická a technická, Litomyšl
Česká zahradnická akademie, Mělník
Střední vinařská škola, Valtice

Ústní zkouška
• K ústní zkoušce neměl nikdo ze zúčastněných připomínky ani nepředložil návrhy na úpravu.
Datum: 20. 1. 2021
Zapsala: Iva Markéta Galko

Seznam účastníků porady – školy:
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•
•

ISŠ Jesenice, Jesenice, Mgr. Eva Tomková
SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Libverda, Ing. Pavlína Kunteová
Střední zahradnická škola a SOU s.r.o., Praha 9 Hloubětín, Ing. Bc. Lucie Pelčáková, DiS.
Střední odborná škola Jarov, Praha, Ing. Anna Schwarzová
Česká zahradnická akademie, Mělník, Bc. Blanka Plicková
Střední odborné učiliště služeb, Vodňany, Ing. Jana Čechová
SOŠ technické a zahradnické, Lovosice, Ing. Šárka Hořánková
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Ing. Jana Šolcová Maglenová
Střední vinařská škola, Valtice, Mgr. Ivana Hřibová
Integrovaná SŠ, Cheb, Ing. Mária Karlíková
SOU, Sedlčany, Bc. Lenka Hrabánková
Střední lesnická škol, Žlutice, Ing. Milena Nováková, Ph.D.
SOŠ a SOU, Městec Králové, Luboš Šebek
Střední odborné učiliště služeb, Uherský Brod, Ing. Pavel Skopal
Střední zahradnická škola, Rajhrad, Ing. Andrea Reznerová a Mgr. Iveta Motlová
SOŠ a SOU služeb, Velký Újezd, Ing. Vladimíra Vitoslavská
Střední škola zahradnická a technická, Litomyšl, Ing. Aleš Radil
SOU, Nové Strašecí, Ing. Miroslava Barabášová
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Mgr. Lenka Radová, Mgr. Jindřich Kovářík a
Ing. Magda Netíková
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, Ing. Urbánková Bronislava
Střední zahradnická škola, Ostrava – Hulváky, Mgr. Silvie Zsigrai
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Ing. Ivana Jarmerová
Masarykova SŠ zemědělská a vyšší odborná škola, Opava, Ing. Martina Kolarčíková
SŠ zemědělská a zahradnická, Olomouc , Bc. Věra Hausknechtová

